Telerime
Igrana upodobitev pesmi za otroke
nizu oddaj pod naslovom Telerime

v
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Se ena novost otroSkega programa
TVS. Nekai teh spotov iz niza l8 po-

snetih pesmi slovenskih altorjev, od

Povej mi pesem,prosim!

Toneta Pavika, Kaietana Koviia

do Nika Gtafenaue{a in drugih,
je bilo

-Ze

na programu med nedelf -

sltmi Zit, iaui. Telerime bodo dobile tudi svoi reden. samostojen programski termin. Pesmice upnzaria
Violeta Tomii, celoten niz Telerim
pa fe nastal pod uredni5ko taldirko

Milana Dekleve.

Telerime

-

Nacionalna televiziia je za zdaj edina, ki posebno skrb namenja tudi oblikovanju otroikega
programa. V mislih imam predvsem oddaje. namenjene najmlajiim, predSolskim otrokom. Prav ti so
najbolj obdutljivo obdinstvo. na katerega pa televizijske hi5e preved rade pozabljajo ali pa
se jim zdi, da jih je mod hitro zadovoljiti.
de ne z drugim pa z risankamr.
Vendar sta izbor risank in oredvsem
njihora sinhronizacija (in animacija) Sc
kako nomembni stvari. ki sta bistveni
za kaliovost risanke. Na tem podrodju
je prav gotovo ena najzasluZnej5ih Andreja Hafner Soudek, redaktorica za tuj
animirani program, ki je po mnenju Stevilnih >du5a< slovenske animacije. Prijetnemu nedeljskemu Ziv Lavu, za katerega Soudkova skrbno pripravlja izbor risank.
zdaj vsako nedeljo dodajo 5e en droben biser
Telerime. ki jih z vso igralsko veidino in ljubeznijo
do poeziie interpretira igralka Violeta Tomid. njen
nastop pa skrbno pripravi reZiser oddajice Franc
Arko. Redaktor Telerim je Peter Povh. pri izboru
pesmi (zadnjo nedeljo je bila to pesem Borisa

-

Na podoben nadin, torej z

interpreti,
naj bi antoiogifo lirike za otroke iz
Ijudskega izrodila delala 5e Liuba
Jenie. Milan Dekleva ie o Telerimah ie povedaJ: to so majhni liridni
tv spotki, v katere smo vloZili veliko
ustvarjalnega truda z namenom, da
bi naredili privlaino antologijo pe-

smi za otroke, v katerih sta slka

in

beseda povezani tako, da druga
druge v nidemer ne omejujeta.<
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Boris A. Novak: Pssttihotapska - TVS 1, nedelja, 19. aprila, ob 9.L5
A. Novaka: Pssttihotapska) pa sodelujc urednik
otro5kega

in

mladinskega programa nacionalne

televizije Milan Dekleva. ki je prepridan. oda
lahko tudi televizija prisluhne poeziji in raz5iri
krog bralcev in posluialcev". SliSali smo Ze veliko
blagoglasnih otro5kih pesmi. v nadaljevanju pa bo Violeta Tomid brala Se pesmi
Sredka Kosovela, Milana Dekleve. Lili
Novy... Uspelo jim je sestaviti niz liridnih
teve >spotov<, v katerem je mod najti vsa
pomembna imena sodobnih in klasidnih
pesnikov in pesnic. ki piSejo ali so pisali

za otroke. In ne nazadnie. Telerime so
tudi izvrsten pripomodek pri pouku slovenSdine in darilo za bralne znadkarje.

jim ti znajo in hodejo prisluhniti.

ie

Telerimam torei 5e ni videti konca in
prav je tako. Njihovi zavzeti oblikovalci jih bodo
5e izpopolnjevali
se Ze dogovarja z

in dopolnjevali. Milan Dekleva
Ljobo Jende. pripovedovalko in

pevko ljudskih pesmic in pravljic. s katero pripravljajo 5e antologijo lirike za otroke iz ljudskega
izrodila.
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